
Zingen Opw. 595  
Licht van de wereld u scheen in mijn duisternis, nu mag ik zien wie u bent. 
Liefde die maakt dat ik u wil kennen heer, bij u wil zijn elk moment. 
 
Refrein 
Voor U wil ik mij buigen, U wil ik aanbidden, U wil ik herkennen als mijn heer. 
Want U alleen bent waardig, heilig en rechtvaardig u bent zo geweldig goed voor mij! 
 
Hemelse Heer, U, die hoog en verheven bent, Koning vol glorie en macht, 
bent als een kind naar de wereld gekomen, legde Uw heerlijkheid af. Refrein (2x) 
 
En nooit besef,ik hoe U leed, 
de pijn die al mijn zonde deed.2x 
 
Pastorale mededelingen - Gebeden 
 
Inzameling van de gaven  1e collecte voor: Stichting Yad l’ami 

2e collecte voor: Pastoraat en Eredienst  
Zingen Slotlied Hemelhoog 450     
1. In Gods overwinning    2. Als een machtig leger, 
trekken wij ten strijd.     vol van Geest en kracht, 
Samen in zijn leger,      gaan wij achter Jezus, 
Hem ten dienst gewijd.     die ons 't leven bracht. 
Christus, onze Koning,     Nergens heerse tweedracht. 
stelt Zich aan het hoofd.     Eén geloof, één Heer, 
Hij heeft ons de zege     één in hoop en liefde, 
in de strijd beloofd.      juichend Hem ter eer. 
 
3. Tronen, machten, krachten   4. Volg uw Meester, kind'ren, 
zullen dra vergaan,      sluit u vast aaneen. 
waar de heil'gen samen     Hef het schild als pijlen 
vastgeworteld staan.      suizen om u heen. 
Niets kan ons weerhouden,     Hem zij eer, aanbidding, 
jagend naar het eind.     roem en heerlijkheid. 
Glorie voor de Schepper,     Zingen wij tot glorie 
nu en voor altijd.      Hem in eeuwigheid. 
 
Zegen (3x amen, gezongen) 
 

Bij de uitgang wordt een collecte gehouden voor 
Aflossing & onderhoud kerkelijke gebouwen 

DENKT U AAN DE ZENDINGSBUSSEN 
De volgende Erediensten zijn op: 
16-07 om 09.30 uur Voorganger ds. G.H. Labooy 
16-07 om 19.00 uur Voorganger ds. W. Dekker 

     LITURGIE voor Eredienst van de Hervormde  
 Gemeente "De Hoeksteen" op zondag 9 juli 2017 

  Aanvang: 19.00 uur 
   Voorganger: Ds. G.H. Labooy 

Ouderling van dienst: Jaap Bezemer 
             Organist: Jeroen van der Scheer 

Koster: Rudi en Gerjan 
Thema: Niemand boven je? 

 
Zingen voor de dienst 
Opw. voor kinderen 68 Diep, diep, diep als de zee  
Lied 878 Nu breekt je uittocht aan 
 
Woord van welkom 
 
Zingen Hemelhoog 16 
Als een hert dat verlangt naar water, 
zo verlangt mijn ziel naar U. 
U alleen kunt mijn hart vervullen, 
mijn aanbidding is voor U. 
U alleen bent mijn Kracht, mijn Schild. 
Aan U alleen geef ik mij geheel. 
U alleen kunt mijn hart vervullen, 
mijn aanbidding is voor U. 
 
Stil gebed  
 
Bemoediging en groet 
 
Inleiding bij het thema 
 
Zingen Geloofsbelijdenis Lied 340b 
Ik geloof in God de Vader, de almachtige, schepper des hemels en der aarde. 
En in Jezus Christus, zijne eniggeboren Zoon, onze Here, 
die ontvangen is van de Heil’ge Geest, geboren uit de maagd Maria, 
die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, 
nedergedaald ter helle, ten derde dage wederom opgestaan van de doden, 
opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders, 
vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. 
Ik geloof in de Heilige Geest; ik geloof ene heilige, algemene, christelijke kerk, 
de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, 
wederopstanding des vleses en het eeuwig leven. Amen 
 
Gebed bij de opening van de Schriften 



Lezing Ex. 30 : 11 - 16 
11De HEER zei tegen Mozes: 12‘Als je onder de Israëlieten een telling houdt, moeten 
allen die geregistreerd worden de HEER losgeld betalen voor hun leven, om te 
voorkomen dat de telling hun noodlottig wordt. 13Ieder die meegeteld wordt moet een 
halve sjekel betalen, volgens het ijkgewicht van het heiligdom, twintig gera per sjekel; 
de heffing voor de HEER bedraagt de helft daarvan. 14Ieder die meegeteld wordt, 
iedereen van twintig jaar of ouder, moet deze heffing voor de HEER betalen. 
15Rijken dragen als losprijs voor hun leven niet meer af dan een halve sjekel, armen 
niet minder. 16Het losgeld dat je van de Israëlieten in ontvangst neemt, moet gebruikt 
worden voor de dienst in de ontmoetingstent. De losprijs die de Israëlieten voor hun 
leven betalen, zal ervoor zorgen dat de HEER hen niet vergeet.’ 
 
Zingen Psalm 119 : 64 
Een smekeling, zo kom ik tot uw troon:  
leg met uw woord beslag op mijn gedachten  
opdat ik in het licht der waarheid woon.  
Laat niet vergeefs mij op uw bijstand wachten.  
Leer mij uw wet, die goed is, waar en schoon,  
dan loof ik U bij dagen en bij nachten. 
 
Lezing 2 Sam. 24 : 1 – 4 en 10 - 25  
1Opnieuw ontstak de HEER in toorn tegen Israël. Hij zette David tegen het volk op 
met de woorden: ‘Ga in Israël en Juda een volkstelling houden.’ 2De koning zei tegen 
Joab, de opperbevelhebber van zijn leger: ‘Ga alle stammen van Israël af, van Dan tot 
Berseba, en schrijf de weerbare mannen in, zodat ik weet hoe groot mijn leger is.’ 
3Joab antwoordde: ‘Moge de HEER, uw God, uw leger tijdens uw leven nog 
honderdmaal zo sterk maken als nu, mijn heer en koning, maar waarom wilt u dit 
eigenlijk?’ 4Maar het woord van de koning was wet, dus trokken Joab en de 
bevelhebbers van het leger eropuit om een volkstelling te houden onder het volk van 
Israël. 
10Toen het tot David doordrong wat hij had gedaan, sloeg de schrik hem om het hart. 
Hij zei tegen de HEER: ‘Ik heb ernstig gezondigd met mijn daad. Ach HEER, vergeef 
uw dienaar zijn zonde; ik ben een dwaas geweest.’ 11-12De HEER richtte zich tot de 
profeet Gad, de ziener van David: ‘Ga naar David en zeg hem: “Dit zegt de HEER: 
Drie straffen leg ik je voor. Kies er een uit; die zal ik je opleggen.”’ Toen David de 
volgende morgen opstond, 13kwam Gad hem vragen: ‘Wat hebt u liever: zeven jaar 
hongersnood in uw rijk, drie maanden op de vlucht voor een belager die u in het nauw 
drijft, of drie dagen de pest in uw land? Denk goed na wat voor antwoord ik moet 
geven aan degene die mij gezonden heeft.’ 14David antwoordde: ‘Ik ben in het nauw 
gedreven! Liever vallen wij in handen van de HEER, want groot is zijn mededogen, 
dan dat ik in mensenhanden val.’ 
15Diezelfde morgen nog liet de HEER in Israël de pest uitbreken, die duurde tot de 
vastgestelde tijd. Van Dan tot Berseba vonden zeventigduizend mensen de dood. 
16Maar toen de engel zijn hand naar Jeruzalem uitstrekte om ook daar dood en 
verderf te zaaien, begon de HEER het onheil dat was aangericht te betreuren. 

‘Genoeg!’ zei hij tegen de engel. ‘Laat je hand zakken!’ De engel van de HEER stond 
bij het bergterras waar de Jebusiet Arauna zijn graan dorste. 17Toen David de engel 
die dood en verderf onder het volk zaaide zag staan, zei hij tegen de HEER: ‘Ik ben 
het die gezondigd heeft; ik ben het die een zonde heeft begaan. Maar deze arme 
schapen, wat hebben zij misdaan? Hef uw hand toch op tegen mij en mijn familie!’ 
18Diezelfde dag kwam Gad bij David en zei tegen hem: ‘Ga naar de dorsvloer van de 
Jebusiet Arauna en richt daar voor de HEER een altaar op.’ 19David ging naar boven 
zoals de HEER hem bij monde van Gad had bevolen. 20Toen Arauna de koning en 
zijn gevolg zag naderen, ging hij hun tegemoet en knielde voor de koning neer. 
21‘Wat is de reden van uw komst, mijn heer en koning?’ vroeg hij, en David 
antwoordde: ‘Ik wil van u deze dorsvloer kopen om er een altaar te bouwen voor de 
HEER, zodat het volk van deze plaag wordt verlost.’ 22Arauna zei: ‘Neem toch wat u 
voor uw offer nodig hebt, mijn heer en koning. Alstublieft: mijn runderen voor het 
brandoffer, en hun tuig en de dorsslede om er een vuur mee te maken. 23Dit alles 
schenk ik u, mijn heer.’ En hij voegde eraan toe: ‘Moge de HEER, uw God, u 
goedgezind zijn.’ 24‘Nee,’ antwoordde de koning, ‘ik wil ervoor betalen. Ik ga niet de 
HEER, mijn God, een brandoffer brengen dat me niets heeft gekost.’ Daarop kocht 
David de dorsvloer en de runderen voor vijftig sjekel zilver. 25Hij bouwde er een 
altaar voor de HEER en bracht brandoffers en vredeoffers. Daardoor liet de HEER 
zich ten gunste van het land vermurwen en werd Israël van de plaag verlost. 
 
 
Zingen Psalm 85 : 1 en 2 
1. Gij waart goedgunstig voor uw land, o HEER,  
in Jakobs harde lot bracht Gij een keer.  
De schuld uws volks wilt Gij niet gadeslaan.  
Gij hebt hun zonden uit uw boek gedaan.  
Gij die de vlammen van uw toorn bezweert,  
Gij hebt U van uw gramschap afgekeerd.  
God van ons heil, herstel ons, neem ons aan  
en doe uw toorn niet over ons bestaan.  
 
2. Of blijft uw wrevel tegen ons gericht,  
verbergt Gij steeds uw godlijk aangezicht ?  
Voert Gij uw volk dan nooit tot leven weer  
opdat het zich in U verblijde, HEER ?  
Toon ons uw heil en goedertierenheid:  
ik ben o God tot luisteren bereid.  
Gij zijt het die uw volk van vrede spreekt,  
tenzij het dwaas is en de trouw verbreekt. 
 
 
Verkondiging 
 
 


